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1. Įvadas
Įgūdžių tobulinimas vaidina labai svarbų vaidmenį Europos Sąjungos strategijoje, siekiant
išbristi iš ekonominės krizės. Be nuolatinio specifinių darbinių įgūdžių tobulinimo, darbuotojai
turi ugdyti savo bendruosius gebėjimus, tokius kaip bendravimo, savęs valdymo, darbo
komandoje, gebėjimus būti kūrybingais ir imtis iniciatyvos bei gebėjimus nuolat mokytis ir
valdyti pokyčius. Tai reiškia plėtoti visiems žmonėms reikalingus įgūdžius ir kompetencijas,
teikiančias asmeninį pasitenkinimą ir turinčias įtakos asmenybės vystymuisi, aktyviam
pilietiškumui, socialinei integracijai ir užimtumui. (CEDEFOP 2011: 99)
2020 ES, Mokymosi visą gyvenimą programa, akcija "Nauji gebėjimai naujoms darbo
vietoms" rengia pasiūlymus, kaip plėtoti veiksmingas ir tvarias mokymosi darbo vietoje
strategijas, ugdančias reikalaujamas kompetencijas ir gerinančias profesinį tobulėjimą. Šie
pasiūlymai skatina tokias įsidarbinimo galimybes, kai įgyjamos kompetencijos, kurios gali būti
perkeliamos į įvairias darbo aplinkas, įmones ir net sektorius bei profesijas.
Vienas iš ES tikslų 2013 metams yra toks, kad 80.000 studentų vyktų į užsienį studijuoti ar
atlikti darbinę praktiką. Statistika rodo, kad kiekvienai ES šaliai yra problematiška net priartėti
prie tokio procento. Dažnai žingsnis, kurį reikia žengti, kad studentas dalyvautų tarptautinio
mobilumo programoje- dirbti ar studijuoti – yra per didelis. Daug jaunų žmonių domisi
dalyvavimu mobilumo programose ir pripažįsta vykimo į užsienį svarbą - ten įgyjamos kalbos
ir tarpkultūrinės kompetencijos. Vis dėlto didelė dalis studentų nedalyvauja mobilumo
programose arba nutraukia savo buvimą užsienyje ir grįžta namo, nes jie negali susidoroti su
problemomis, kylančiomis užsienio šalyje.
Siekiant pagerinti mobilumą turi būti įgyvendinama Mokymo programų internacionalizacija ir
parengtos programos. Mums reikia programos, kuri žingsnis po žingsnio atvestų studentus ir
mokytojus į tarptautines stažuotes, į mobilumą. INtheMC projekto tikslas - padidinti skaičių
studentų ir mokytojų, dalyvaujančių internacionalizacijoje, pasiūlant jiems paruoštą metodiką.
Apibendrinant galima pasakyti, kad ši metodika tuo pat metu skirta mokytojams, studentams
ir administracijai. Ši pedagoginė strategija bus projekto INtheMC rezultatas.
INtheMC projekto partneriai siekia suaktyvinti mokytojus, aiškinant internacionalizacijos ir
mobilumo temas ir problemas, su kuriomis gali susidurti studentai; projektas siekia parodyti,
kaip veikia internacionalizacija.
Projekto metu bus sukurta ir skleidžiama detali programa, gerinanti tarptautinį mobilumą. Po
projekto mokytojai galės naudoti struktūrizuotą internacionalizacijos programą rengiant
profesinio mokymo mokinius mokslui ar darbui užsienio šalyje. Atsižvelgiant į šią programą
studentai turės galimybę tobulinti įgūdžius ir kompetencijas, kurie yra būtini, norint būti
konkurencingiems ES darbo rinkoje.
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2. Mokymo programos planavimas - sąvokos ir aprašymai

Mokyklos mokymo programa yra formalaus ir neformalaus mokymo procesas, kurio metu
besimokantieji įgyja žinių ir sąvokų, tobulina savo įgūdžius ir keičia požiūrius, vertinimus ir
vertybes pagal tos mokyklos kriterijus (Doll 1996: 15). Mokyklos mokymo programa turi būti
parengta tikslingai, kad būtų užtikrintas absolventų pasirengimas patenkinamam ir
produktyviam gyvenimui, kad jie, kaip piliečiai ir žmonės, galėtų sėkmingai konkuruoti
pasaulio ekonomikoje ir sparčiai kintančiame pasaulyje.
Mokymo programos planavimas yra gyvybiškai svarbus efektyvaus mokymo elementas.
Planuojant mokymo programą, mokytojai išsamiai numato, ką jie ketina daryti su studentais
per mokslo metus. Mokymo programos planavimas yra būdas, padedantis organizuoti
įvairius mokymo programos elementus, tokius kaip pagrindiniai tikslai (pvz., kokias
kompetencijas reikia pasiekti), subjektas, mokymo dalykų apibrėžimas, veiklos, vertinimai ir
ištekliai.
Kai kurios mokymo programos susideda iš klasių/kursų, kurie keičiasi, atsižvelgiant į
įgūdžius. Pavyzdžiui, tie, kurie domisi užsienio kalbos mokymusi, gali pradėti nuo
pradedančiųjų kurso, vėliau imtis vidutinio lygio kursų ir galiausiai - kursų pažengusiems.
Planavimo struktūra atspindi efektyvaus darbo elementus, siekiančius atsakyti ir spręsti šiuos
klausimus:
- Ko turi mokytis studentai?
- Kas įrodo jų mokymąsi?
- Kaip galite sukurti veiksmingas mokymosi užduotis ar veiklas, įrodančias mokymąsi?
- Kokius kriterijus jūs naudosite mokymosi vertinimui ir įvertinimui?
Pagrindiniai dalykai planavimo procese:
Pradinis vertinimas nustato studento pasirengimą pradėti darbą, jo žinias ir įgūdžius,
reikalingus sėkmingam darbui. Atlikti pradinį vertinimą, nustatantį mokinių žinių ir įgūdžių lygį,
verta tik programos ar kurso pradžioje.
Užduotys / darbai – mokymosi dalykų dalis. Užduotys aprašo glaudžiai susijusias pamokas
ar veiklas, kuriose mokiniai mokosi ir praktiškai įgyja naujų įgūdžių ir žinių, kurios paprastai
taikomos baigiamojoje mokymo skyriaus užduotyje.
Baigiamoji užduotis yra apibendrinamasis vertinimas, pagal kurį studentai gali parodyti,
kokių pasiekė įgūdžių ir žinių, lyginant su pradiniais mokymosi lūkesčiais. Baigiamoji užduotis
dažnai yra autentiška, sudėtinga ir kryptingos veiklos užduotis, kuri gali būti įvairių formų„portfelis“, veiklų demonstravimas, testas arba egzaminas (žr. priedą).
Visos mokymosi veiklos gali būti vertinamos bet kuriuo metu, todėl gali ir nebūti
apibendrinamojo vertinimo baigiamosios užduoties kiekvienam dalykui.
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3. Užduočių turinys
2011 m. sausio mėn. visi INtheMC partneriai susitarė dėl šių užduočių:
A. Bendra situacija. Internacionalizacija savo šalyje (2 užduotys)
Šios temos gali būti užduotyje (kiekvienoje užduotyje 4 arba 5 lygiai)
• geografija
• demografija
• savo kultūra ir kitos kultūros
• socialinis elgesys
• tarpkultūrinė tolerancija
• istorija ir politika
• valiuta
• laiko zonos
• kalba (paprasti kelionės žodžiai)
• interviu su kitos kultūros / šalies žmogumi
• susirašinėjimo draugas užsienyje
B. Internacionalizacija (1 užduotis) – skiriamas dėmesys studentams, bijantiems vykti į
užsienį
• greitieji pasimatymai studentams, kur kiekvienas stalas atstovauja skirtingą šalį
• savo šalies importas ir eksportas
• savarankiškas kalbų mokymasis (TV /skaitymas/ knygos iš bibliotekos)
• susirašinėjimas su kitais studentais
C. Internacionalizacija užsienyje
• kaimyninės šalys (naudoti internetą - "Google")
D. Įvadas į darbo sritį / darbo vietą
Profesinė užduotis / darbo palyginimas (pirminis profesinis rengimas)
• užmokestis / alga
• darbo sąlygos
• reikalingos kvalifikacijos
• registracija
• praktika / metodai
• verslo kalba (dažniausiai naudojami 10 specialybės žodžių, priklausomai nuo lygio)
• verslo etiketas. Kaip elgtis profesinėje aplinkoje.
• nacionalinio produkto eksportas
• kompetencijos ir kvalifikacijos, reikalingos kitoje šalyje (pažymėjimas)
E. Kelionės planavimas / stažuotė (ekskursija ar individuali) (2 užduotys)
• logistika
• lėšos / kišenpinigiai
• apgyvendinimas
• orientavimasis aplinkoje
• kontaktinis asmuo
• tėvų kvietimas į informacinius susitikimus ir jų informavimas
Tai pat:
baimė vykti į užsienį.
pokalbio pradžia
pokalbiai su studentais, kurie buvo mobilume / darbo praktikoje
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4. Detalus planavimas
Trumpa santrauka:
A Mokymo programos planavimas yra skirtas tam, kad padėtų planuoti, sukurti, įgyvendinti
ir vertinti mokymo programos dalykus, kurie:
• patenkintų visų studentų poreikius klasėje / grupėje;
• atitiktų studentų patirtį;
• susietų tarpusavyje disciplinas, esančias mokymosi procese;
• susietų tarpusavyje etapus, egzistuojančius mokymosi procese;
• pateiktų profesinių terminų, kurie padėtų veiksmingai mokyti ir mokytis;
• būtų reikalingi, siekiant mokymosi rezultatų (mokymo programos galimybių);
• įtrauktų veiksmingas mokymo strategijas ir vertinimo strategijas;
1 žingsnis: Surinkite visus internacionalizacijos dokumentus, kuriuos sukūrė INtheMC
grupė mokomajam dalykui:
• mokytojo vadovą
• papildomą medžiagą mokytojui (knygos, DVD/vaizdo įrašai, interneto šaltiniai, kt.)
• patarimus apie mokymo metodus, strategijas ir nuorodas, kurie padėtų efektyvesniam
mokymui
• studentų užduotis / uždavinius
• patarimus dėl studentų vertinimo
• studentų medžiaga (knygos, šaltiniai, kt.)
• ir kita
2 žingsnis: Sukvieskite patyrusius kolegas / mokytojus ir kartu suformuokite grupę (galbūt
tai tie žmonės, kurie dalyvavo kursuose?), kuri kurtų planą ar planus kartu.
Pastaba: Įsipareigokite dirbti kartu ir prisiminkite: internacionalizacija yra smagu!
3 žingsnis: suskirstykite internacionalizacijos užduotis (ar antrines užduotis) esamoms
profesinėms disciplinoms , priderinkite jas prie mokomojo dalyko
4 žingsnis: a. nustatykite pirminio vertinimo kriterijus (jei norite)
b. nustatykite mokymosi rezultatus pagal mokomąjį dalyką, nurodant lygį
(EKS / grupė / metai).
Pastaba: Įsitikinkite, kad užduotis atitiktų studento lygį ir patirtį.
5 žingsnis: kartu nuspręskite, kokiais intervalais (datomis) jūs vertinsite studentus; aiškiai
nurodykite:
• mokymo programų galimybes ir kokie turi būti mokomojo dalyko pasiekimai
• įvertinimo formą
• pasinaudokite patarimais
Pastaba: Įsitikinkite, kad vertinimo strategijos vienam mokomajam dalykui studentams yra
aiškiai nurodytos kurso pradžioje ir kitu reikiamu laiku viso kurso metu
6 žingsnis: Visą šią informaciją įtraukite į savo grafiką / planą:
Pasirinktinai:
• pagal užduočių /uždavinių lygį;
• pagal temą "internacionalizacija";
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• pagal esančias disciplinas, kurias siejate su internacionalizacijos užduotimis
Planą jūs galite padaryti ir sudėtingą, ir paprastą, kaip pageidaujate.
Pastaba: Įtraukite į planą reguliarius susitikimus, kad galėtumėte informuoti vieni kitus ir
įvertinti planą, jei reikia, planą koreguokite ir adaptuokite.
7 žingsnis: Informuokite visus, ką tai liečia

Plane gali būti ir kitokių būdų ar priemonių, kaip plėtoti mokymosi užduotis.
Nauja mokymo programa kiekvieno lygio kiekvienam kursui apibrėžia aiškias ir išsamias
mokymo programos galimybes / mokymosi rezultatus, t.y. žinias, įgūdžius ir požiūrius,
kuriuos studentai turėtų parodyti kiekvieno kurso pabaigoje.
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5. Vertinimas, įvertinimas ir ataskaitų teikimas
Gerai sukurta vertinimo, įvertinimo ir ataskaitų teikimo sistema, pagrįsta aiškiai nurodytomis
mokymo programų galimybėmis ir pasiekimų kriterijais, leidžia mokytojams sutelkti dėmesį į
aukštus visų studentų pasiekimus ir skatina šios praktikos darną tarp visų INtheMC partnerių
5.A. Studentų pasiekimų vertinimas ir įvertinimas
Pagrindinis vertinimo ir įvertinimo tikslas yra pagerinti studentų mokymąsi.
Ši informacija taip pat padeda mokytojams atsižvelgti į studentų poreikius, pritaikyti mokymo
programas ir mokymo metodus ir vertinti bendrą programų efektyvumą bei praktiką klasėje.
Vertinimas – tai yra procesas, kurio metu kaupiama informacija iš įvairių šaltinių (žr. priedą),
tiksliai atspindintis, kaip studentas siekia mokymo programos galimybių ir mokymosi
rezultatų.
Įvertinimas – tai vertinimo proceso rezultatas, jis remiasi nustatytais kriterijais vertinant
studentų darbų kokybę ir nustatantis jų vertę.
Vertinimas ir įvertinimas bus grindžiami ugdymo galimybėmis ir pasiekimų lygiais, nurodytais
Mokymo programoje planavime (vertinimo dokumentas) pagal užduotis / mokomąjį dalyką.
Siekiant užtikrinti, kad vertinimai ir įvertinimai būtų pagrįsti, patikimi ir gerintų studentų
mokymąsi, mokytojai turi naudoti tokius vertinimo ir įvertinimo būdus, kurie:
• parodytų, ką mokiniai mokosi ir kaip jie mokosi;
• būtų pagrįsti žinių, įgūdžių ir požiūrių, lygių siekimu;
• būtų įvairūs, nuolat peržiūrimi ir sukurti taip, kad suteiktų galimybę studentams įrodyti savo
mokymąsi;
• atitiktų mokymosi veiklą, mokymo tikslus ir studentų poreikius bei patirtį;
• teisingi visiems studentams;
• užtikrintų, kad kiekvienam studentui būtų aiškiai nurodyta tobulinimosi kryptis;
• skatintų studentų gebėjimą įvertinti savo pačių mokymąsi ir nustatyti konkrečius tikslus;
• parodytų studentų darbų pavyzdžių, įrodančių jų pasiekimus;
• būtų aiškiai nurodyti kurso pradžioje ir kitais laikotarpiais viso kurso metu.
5.B. Pasiekimų diagrama
Mokymo programos plane yra kiekvienos disciplinos pasiekimų diagrama. Diagrama parodo
vertinimą visos praktikos metu ir sistemą, pagal kurią vertinami mokinių pasiekimai.
Pasiekimų diagrama taip pat apibūdina mokymosi rezultatus, pasiekimų lygį pagal ugdymo
galimybes kiekvienoje kategorijoje. Aprašymai gali būti pasiekimų lygio, informacijos rinkimo,
vertinimo vadovu ir įgalina mokytojus nuosekliai vertinti studento darbo kokybę bei teikti
aiškią, konkrečią grįžtamąją informaciją studentams ir jų tėvams.
5.c. Užduočių vertinimas ir įvertinimas
Studentų pasiekimų vertinimas ir įvertinimas suteikia mokytojams galimybę kritiškai apmąstyti
dėstymo metodus ir visos programos bendrą poveikį. Mokytojai ir direktoriai turėtų
sistemingai peržiūrėti mokymo turinį, mokymo strategijas, vertinimo procedūras ir atlikti
pakeitimus, reikalingus studentų pasiekimų pagerinimui.
Projekto vertinimų rezultatų analizė suteikia papildomos informacijos apie mokinių
pasiekimus ir programų veiksmingumą, papildo programą vertinimais, kuriuos atlieka
mokytojai ir vadovai.
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Užduotys / uždaviniai
Veiklos užduotys yra tiesiogiai susijusios su Mokymo programa, atrinktos iš atitinkamo
Mokymo programos plano. Užduotys apima tokias kompetencijas, kurios reikalingos
studentų žinių, įgūdžių ir prasmingo mokymosi patirties integracijai, žinoma, atsižvelgiant į
užduočių lygį. Užduotys suteikia studentams galimybę ne tik parodyti, kaip jie gerai išmoks
naudoti reikiamą kompetenciją vienoje situacijoje, bet ir kaip jie gali naudoti savo
kompetencijas kitame kontekste.
Mokytojai privalo paaiškinti studentams vertinimo kriterijus ir pasiekimų lygius (t.y. mokymosi
rezultatus) prieš pradedant užduotį.
Studentai yra prašomi aktyviai dalyvauti visų mokymo programos sričių vertinime.
Kai studentams yra aiškiai išdėstomos mokymosi galimybės, aiškūs vertinimo kriterijai, kai jie
nedelsiant gauna atsakymus ir patarimus, jų veikla žymiai pagerėja.
Studentų veikla pagerėja ir kai jie skatinami prisiimti atsakomybę už savo pasiekimus ir
pamąstyti apie savo pažangą bei "tolesnius veiksmus".
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1 PRIEDAS:
Studentų pasiekimų vertinimo būdai1
Pristatymas klasėje
Pristatymas klasėje ar grupėje tai toks vertinimas, kuris reikalauja, kad studentai žodžiu
išreikštų savo žinias, atrinktų ir pristatytų baigto darbo pavyzdžius ir išdėstytų savo mintis
taip, kad būtų pateikta mokymosi temos santrauka.
Konferencija
Konferencija yra formalus ar neformalus mokytojo, studento ir/arba tėvų susitikimas,
sprendžiantis įvairias švietimo problemas
Esė
Esė tai yra rašinys, naudojamas norint vertinti studento suvokimą ir/arba gebėjimus
analizuoti ir sistematizuoti informaciją. Esė-tai popieriuje parašyto darbo, kuriame studentas
duoda atsakymą į klausimą, temą ar trumpą teiginį su įvairiomis detalėmis ar argumentais,
vertinimas.
Paroda / Demonstracija
Paroda / demonstracija yra veikla, kurioje studentas aiškina ir pristato ar demonstruoja
konkrečius dalykus, parodydamas, kad įgijo konkrečių įgūdžių, žinių ir požiūrių.
Interviu
Interviu tai pokalbis akis į akį, kuriame visos šalys (mokytojas, studentas ir tėvas) dalijasi
savo žiniomis ir supratimu apie visus liečiančią problemą, temą ar klausimą.
Mokymosi registras
Mokymosi registras – tai yra nuolat daromas ir matomas įrašas, kurį daro studentas apie tai,
ką jis daro ar galvoja, dirbdamas prie tam tikros užduoties.
Stebėjimas
Stebėjimas yra procesas, kurio metu sistemingai stebimas ir aprašomas studento elgesys,
norint padaryti tam tikrus sprendimus jo atžvilgiu. Stebėjimas gali vykti bet kada ir bet
kokioje aplinkoje; jis padeda mokytojui priimti sprendimus efektyviam mokymui.
Veikla
Veikla yra vertinimo būdas, kai studentai kuria, gamina, atlieka arba pristato prasmingus ir
esminius klausimus arba problemas, taip įrodydami savo įgūdžius ar kvalifikacijas.
Portfelis
Portfelis yra tikslingas studento darbų rinkinys, atspindintis įvairiausius studento darbus.
Portfelis vizualiai parodo studento pasiekimų, galimybių, privalumų, trūkumų, žinių
diapazoną, gylį ir pažangą įvairiu laiku ir įvairiose situacijose.
Klausimai ir atsakymai (žodžiu)
Klausimai ir atsakymai yra būdas, pagal kurį mokytojas kelia klausimą, o studentas atsako į jį
žodžiu, o ne raštu. Klausimai ir atsakymai padeda nustatyti, ar studentai supranta, kas yra ar
buvo pristatyta, jie padeda išplėsti mąstymo lauką, generuoti idėjas, spręsti problemas.

1

Gronlund, Norman E. University of Illinois, Emeritus, C. Keith Waugh, Southern Illinois University of Carbondale,
Assessment of Student Achievement, 9/E 2009, Allyn & Bacon
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Viktorina, testas, egzaminas
Viktorina, testas ar egzaminas yra vertinimo būdas, kuris reikalauja studentus reaguoti į tam
tikras instrukcijas, siekiant parodyti savo žinias (žodžiu arba raštu) arba įgūdžius (pvz., per
veiklą). Viktorinos paprastai yra trumpos, egzaminai paprastai ilgesni.
Atsakymų žurnalas
Atsakymų žurnalas yra studento asmeniniai užrašai, dažnai užrašomi atsakymai į klausimus,
kylančius skaitant, žiūrint, klausantis ar aptariant reikalingą medžiagą.
Atsakymo pasirinkimas
Atsakymo pasirinkimas – tai toks vertinimas, kai dirbama su rašikliu ir popieriumi, kai
studentas turi pasirinkti teisingą atsakymą. Atsakymo pasirinkimas yra dažnai naudojamas
būdas, siekiant gauti objektyvių įrodymų apie studentų mokymąsi, ypač apie jų atmintį,
prisiminimą ir supratimą.
Savęs vertinimas
Savęs vertinimas tai toks procesas, kurio metu studentas renka informaciją apie tai savo
paties mokymąsi. Savęs vertinimas yra paties mokinio žinių, įgūdžių, procesų ar pažiūrų
asmeninės pažangos įsivertinimas. Savęs įvertinimas leidžia geriau suvokti ir suprasti save
ar save kaip besimokantįjį.
Epizodo įrašas
Epizodo įrašas yra trumpas pasakojimas, aprašant mokinių elgesį ir kontekstą, kuriame
pasireiškė tas elgesys. Epizodo įrašas turėtų objektyviai informuoti apie konkretų
elgesį/poelgius ir gali detaliai apibūdinti studento veiklą. Epizodo įrašas suteikia turtingų
štrichų studento portretui apie jo individualius pasiekimus ir pastabas, jis turi ypatingą
reikšmę ir negali būti gaunamas kitais vertinimo būdais.
Kontrolinis sąrašas
Kontrolinis sąrašas yra sąrašas veiksmų, aprašymų, įgūdžių, koncepcijų, elgesio, procesų,
požiūrių, kuriuos fiksuoja mokytojas, stebėdamas studentą. Kontrolinis sąrašas yra rašomas
pagal atitinkamus kriterijus, naudojamas stebint studentą ir vertinant studento rašto darbus,
žodinius pristatymus, meno ar spaudos darbus ar kitokius pavyzdžius. Tai yra diagnostinis,
daugkartinio naudojimo būdas, galintis padėti fiksuoti studento pažangą.
Reitingavimas
Reitingavimas yra paprastas mokinio veiksmų, įgūdžių, elgesio, procesai ir / ar pažiūrų
vertinimo būdas, kai mokytojas stebi studento darbą. Reitingavimas tai vertinimas pagal tam
tikrus kriterijus, kurie leidžia mokytojui spręsti apie studento darbų kokybę, produktus,
požiūrius, ir / ar elgesį viso mokymosi metu.
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2 PRIEDAS

Tvarkaraštis (pavyzdys)

Grupė

1
Semestras

2
Semestras

3
Semestras

4
Semestras

5
Semestras

6
Semestras

Užduotis
Užduotis

Užduotis

Užduotis

Užduotis

Užduotis

Užduotis

.
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